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Co v časopise Havlíček najdete 
 
Je tu nový školní rok a s ním i nová čísla našeho školního 

časopisu, ve kterých se dozvíte spoustu novinek a zajímavostí. 
Časopis vás seznámí s děním ve škole. Najdete zde informace 

a zprávy o akcích, které se chystají nebo již proběhly. Dozvíte se, co 
se na naší škole děje, jaké probíhají soutěže, projekty a co vás čeká 
za exkurze. 

V každém čísle najdete spoustu soutěží, hádanek, křížovek 
a kvízů, které budete moct s radostí vyplnit.  

Čeká nás také mnoho nových rubrik. Nalákat vás můžeme na 
Módní policii, Poznej mikrosvět, Rozhovory, Vaření, Horoskopy, Vtipy 
a spoustu dalších zajímavostí. 

V časopise se dozvíte, co se v daném čtvrtletí ve škole dělo. Zhodnotíme proběhlé akce 
a soutěže. Dozvíte se, co je nového, a v neposlední řadě bude vše doplněno fotodokumentací. 

Každá soutěž, která zde bude vyhlášena, bude řádně vyhodnocena a zveřejněna. Zúčastnit 
se může každý. Správné odpovědi vhazujte do „večerníčkové krabičky“ u šachů před ředitelnou. 
Vítězové soutěží budou vždy zveřejněni v následujícím čísle a výhry si pak můžou vyzvednout 
v kabinetu českého jazyka. 

Časopis bude vycházet jako čtvrtletník. Jednotlivé třídy dostanou jeden výtisk do třídního 
kolektivu zdarma. 

Na vaše názory se těší celá redakční rada v čele se šéfredaktorkami Ivanou Skoumalovou 
a Danou Menšíkovou. 

Doufáme, že náš časopis vám zpříjemní průběh školního roku a celí nedočkaví budete 
vyhlížet termín vydání. Zkrátka je se na co těšit!  
 
 

Poznej mikrosvět 
 

Ahoj čtenáři, letos můžete s Havlíčkem soutěžit. V každém čísle vás čeká jedna fotografie 
a vaším úkolem bude uhodnout, co se na ní skrývá. Aby to pro vás nebylo příliš obtížné, budete mít 
vždy na výběr ze tří možností. Poté již stačí napsat správnou odpověď a vhodit ji i se svým jménem 
do „večerníčkové“ krabičky u šachů před ředitelnou. Správné odpovědi odměníme skvělými cenami, 
které si budete moci vyzvednout u paní učitelky Skoumalové v kabinetu českého jazyka. Tentokrát 
soutěžíme o volnou dětskou vstupenku do Pekla Čertovina. Odpovědi vhazujte do krabičky do 
20. listopadu. Výherci budou zveřejněni vždy v dalším čísle časopisu. Tak hurá do toho!!! 

Ivana Skoumalová 
 
 

a) oko mravence 
b) jahodový závin  
c) kůra stromu 
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Členové redakční rady se představují… 
 
 
 
 
 
 

 
 

Karel Soustružník, 7.A      
Zdravím. Bydlím v Moravských Budějovicích. Moje 

nejoblíbenější předměty jsou dějepis, zeměpis 
a přírodopis. Mám rád filmy, zajímavosti, živočichy 
a dějiny. Ve volném času čtu, dívám na YouTube a na 
televizi.  

V mém podání se můžete těšit na dávku zajímavostí 
a na recenze filmů. 
 

Lukáš Janíček, 7.A 
Ahoj, jsem Lukáš Janíček a bydlím 

v obci Komárovice. Mám tři sestry 
a jednoho bratra. 

Moc mě baví hokej, taky vaření 
a křížovky. Mým nejoblíbenějším jídlem 
jsou boloňské špagety. Můj oblíbený 
youtuber je Kovy. Ve škole mě baví 
informatika. 

Budu pro vás psát křížovky, vtipy, 
recepty, básničky a soutěže. 

Matěj Menšík, 7.A 
Přezdívka: Pásovec 
Věk: dostatečný 
Oblíbené školní předměty: dějepis, zeměpis, 
angličtina, němčina, přírodopis a fyzika 
Zájmy: skauting, filmy, seriály, dějiny a příroda 
Volný čas: moderní techno, knihy, psaní příběhů 
Moje motto je: „Muže nedělá z chlapce láska, ale její 
ztracení.“ 
 

Josef Jiránek, 7.A 
Čau, já se jmenuji Josef Jiránek. Je mi 12 let 

a chodím do 7.A. 
Mám rád rybařinu a hraní počítačových her. Budu 
psát o rybaření, můj největší kapr měl 61 cm a 5,9 
kg a byl uloven na Dyji na medový boiles na háček.  

Celkem rád vařím. Můj oblíbený předmět je 
angličtina. 
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Najdeš 
5 rozdílů? 

  

Šimon Juran, 7.B     
 Ahoj, já jsem Šimon, je mi 12 let a chodím do 
7. třídy. Mám rád focení, natáčení, editování 
a ještě elektroniku a hry.     
    Do časopisu Havlíček budu 
hlavně fotit a editovat fotky. Ve škole mám rád 
angličtinu, protože ji v životě hodně využiji. Taky 
rád skáču a dělám triky na své freestyle koloběžce. 
 

Tereza Francová, 8.A 
Jmenuji se Terka. Šestým rokem chodím do 

skautu, kde jsem dostala přezdívku Střelka. Celkem 
dost mě baví český jazyk a němčina. Doma se hodně 
věnuji pletení náramků, čtení a psaní knih  
a bez Disney a westernových filmů bych to nebyla já! 

Moje oblíbené filmy jsou Sedm statečných, 
hraný Lví král a všechny filmy ze série o Vinnetouovi.
 Nejvíce se řídím citátem od Petra Pana: „Nikdy 
neříkej sbohem, protože sbohem znamená odejít 
a odejít znamená zapomenout.“ Nebo citátem od 
slavného Walta Disneyho: „Pokud o tom dokážeš 
snít, dokážeš to i udělat.“ A klasikou od Timona 
a Pumbii: „Hakuna Matata.“, což znamená něco jako: 
„Netrap se.“ nebo: „Žádné problémy.“  

Můžete se ode mě těšit především na 
horoskopy. 
 

Můžeš si nás 
vybarvit. 😊 
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Sportem proti lenosti 
 

Nový rok začal na naší škole, jak jinak než sportem. I přes to, že v září často pršelo, dalo 
se věnovat venkovním sportům. Pravidelně máme v programu atletiku a přespolní běh. Téměř 
všechny děti ze školy plnily atletické disciplíny. Mnozí si udělali osobní rekordy, někteří si vyzkoušeli 
určité sporty poprvé. Poslední týden v září, přesně 29., máme školní kolo v přespolního běhu. Také 
letos se od 6. ročníku do 9. ročníku běželo o nominaci na okresní kolo. Nižší ročníky běhají hlavně 
mezi sebou a také, aby nebyly líní, získávaly otužilost a nebály se mokra, hlíny a čerstvého vzduchu. 
Pro některé, hlavně prvňáčky je to první závod v životě. Letos byla na závodech většina školy, 221 
dětí. To je moc dobře, protože tento rok je to samá rýma a kašel. V úterý 4. října jsme v počtu deseti 
děvčat a deseti chlapců vyrazili na krajské kolo v atletickém čtyřboji. Všichni běží 60 m sprint, běží 
vytrvalost od 600 m do 1000 m, skáče se do dálky nebo do výšky a hází míčkem nebo vrhá koulí. 
Opravdu se dařilo. Nejlepšími čtyřbojaři se stali u starších chlapců Miroslav Bazala a u dívek Beáta 
Meschková, 3. místem u mladších chlapců to podtrhl Lukáš Vandas.  Z pěti závodníků v družstvu 
se hodnotí 4 nejlepší. Celkově skončili shodně mladší chlapci i dívky na 2. místě v kraji, starší chlapci 
na 3. místě a výhru s hodně dobrým bodovým ziskem vybojovaly starší dívky. Beáta Meschková, 
Kateřina Papoušková, Eliška Johnová, Petra Bendová a Eliška Hobzová si vybojovaly účast na 
republikovém finále 13. října v Opavě. Je potřeba i připomenout zajímavé výkony jednotlivců. 
Osobní i nový školní vytvořila Beáta Meschková na 60 m 8,02s. Ve vytrvalosti mladší dívky 1., 2. a 4. 
místo, mladší chlapci 2. a 3. místo, starší dívky 1., 2., 3. a 5. místo. Ve skoku vysokém měli 1. a 2. 
místo mladší dívky i chlapci a také starší chlapci. Ve skoku dalekém mladší hoši 2. a 3. místo, starší 
dívky 1. a 3. místo. V kouli 1. místo starší dívky. V hodu míčkem 1. místo starší dívky, 2. místo 
mladší hoši a 3. místo starší hoši. Myslíme, že velmi pěkné výsledky. Díky taktickým chybám ve 
vytrvalosti přišla družstva mladších chlapců i dívek o 1. místo, ale to je sport a je potřeba se naučit 
prohrávat ve sportu, natož v životě. Starší chlapci mohli také vyhrát, ale protože zdraví je na prvním 
místě, po dohodě se mnou si vytrvalost 2 hoši pouze sportovně vyklusali, protože s nachlazením se 
moc běhat nedá. Petru Křivánkovi s nataženým svalem ze sprintu nic jiného nezbylo. Výsledky 
najdete na atletika.cz /výsledky.  

Zatím posledním sportem bylo okresní kolo přespolního běhu v Budišově. Krásný slunečný 
podzimní den byl pro běh ideální. Reprezentovala nás většina čtyřbojařů a únava byla znát. Mladší 
dívky i kluci skončili uprostřed startovního pole, stejně starší kluci. Dobře se se závodem vypořádala 
starší děvčata. Pokud běžely dvě trénované atletky a tři trénované florbalistky, nemohlo to 
dopadnout špatně. Beáta Meschková doběhla na 2. místě a ostatní 4 dívky do 12. místa. Ze 60 
děvčat je to prima. Bylo z toho 2. místo družstev a postup na kraj. Největší radost mám z toho, že 
i v dnešní době je hodně dětí, které se nechají přesvědčit, aby sportovaly. Radost mají všichni, 
hlavně rodiče, ale i my učitelé, kteří je od 1. třídy všem sportům učíme. Najednou vidíme, že naše 
práce má smysl. Všem moc děkuji. Je to možnost, jak se vyhnout nechtěným zájmům dětí, o kterých 
teď psát nebudu. Teď už snad všichni vědí, jak sportem proti lenosti. Můžete začít v každém věku, 
třeba i s ranním nebo odpoledním plaváním, ale také s rodiči při plavání pro veřejnost v naší škole.  

 
Daniel Částek, Diana Krulišová, Petra Černá, Klára Kravcová, Draha Bendová, Jarka 

Mittnerová a Zdeněk Chroust 
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Přespolní běh – školní kolo 
Ve čtvrtek 29.9. proběhla v naší škole akce s názvem Běží celá škola, při které žáci odběhli 

školní kolo přespolního běhu. Organizátoři závodu připravili nejen pěkné počasí, ale také klasickou 
závodní trať, kterou již většina žáků dobře zná z let předešlých.  
Během druhé vyučovací hodiny závodili žáci z 8.-9. 
ročníku, ve 4. hodině žáci 1., 2., 3. a 5. ročníku 
a v 5. vyučovací hodině žáci 7. ročníku. V tomto 
termínu nezávodili pouze žáci 4. a 6. třídy, kteří byli 
na exkurzi. Tyto třídy běžely v náhradním termínu 
(30.9., 6.10.). 

Všichni zúčastnění žáci podali výborné 
výkony a někteří si svým výkonem zajistili postup 
do okresního kola přespolního běhu v Budišově.  

Školního kola se celkem zúčastnilo 221 
závodníků.  
Za skvělé výkony děkujeme a těšíme se na další 
závody. 

 
Atletický čtyřboj 

4. října reprezentovala ZŠ Havlíčkovu 
4 družstva chlapců a dívek na krajském kole 
v atletickém čtyřboji. Starší chlapci vybojovali 
bronz, mladší stříbro. Mladší dívky skončily 
druhé a starší dívky na 1. místě.  

Prvním místem si vybojovaly postup na 
republikové finále do Opavy.  
 

 
Hurá do bruslí  
 

Žáci 1. a 2. tříd na konci září zahájili 
10 lekcí zábavné výuky bruslení s projektem 
Děti do bruslí a byli moc šikovní. Už se těší na 
další pátek.  
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Přespolní běh – okresní kolo 
 

5. října jsme navštívili Budišov, kde se konalo okresní kolo v přespolním běhu. Naši 
závodníci se neztratili v žádné kategorii. Nejlépe si vedla starší děvčata, kde Beáta Meschková 
skončila na 2. místě a celý tým dívek také na 2. místě.  

 
 

Mistrovství ČR v atletickém čtyřboji 
 
Na mistrovství ČR v atletickém čtyřboji jsme se 

neztratili. V konkurenci sportovních a velkých škol jsme 
obsadili jako družstvo starších dívek 6. místo z 15. 

Beáta Meschková byla navíc na 2. místě mezi 
jednotlivci ze 75 děvčat z celé ČR. Gratulujeme k úspěchu! Jeli 
jsme společným autobusem s kluky z TGM Moravské 
Budějovice. Bylo prima se vzájemně povzbudit. Díky všem 
zúčastněným!  

 
Mistryně ČR ve skoku dalekém a štafetě 

 
Sešli jsme se celá škola u srdce Havlajdy, abychom 

se společně radovali z úspěchu naší velké sportovkyně 
Beáty Meschkové z 9.A, která se stala mistryní ČR ve skoku 
dalekém a ve štafetě.  

Děkujeme ti za tvou neskutečnou píli v trénování 
a ze srdce přejeme, ať se ti daří dál!  
 

Kolektiv učitelů tělesné výchovy 
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 Rozhovor s panem ředitelem 

 
  S letošním novým školním rokem začal na naší škole úřadovat nový pan ředitel Zdeněk 
Chroust. Jak se s novou funkcí sžil, zjistíte v níže uvedeném rozhovoru.  
 
1. Jak jste se cítil, když jste byl zvolen? 
Měl jsem radost a byl to dobrý pocit, ale očekával jsem, že mě čeká spousta povinností. 
 
2. Jak jste spokojený s výkony TV učitelů a jaké jsou reakce žáků na ně? 
Jsem s nimi spokojen, protože mají velké množství nápadů, které pomůžou škole a také spoustě 
dětem mít rádo tělocvik. 
 
3. Co vás vedlo ke zvolení svých zástupců a jak jste s nimi spokojen? 
Dlouhodobé dobré vztahy a to, že jsem si jich vážil po pracovní stránce, a jejich spolehlivosti. 
 
4. Když jste začínal učit, pomyslel jste 
si, že někdy budete ředitelem? 
Nikdy jsem netoužil po ředitelské 
funkci. 
 
5. Jaká bude vaše největší změna na 
škole? 
Změny budou malé i velké, ale nejde 
vše uskutečnit během jednoho roku. 
 
6. Jakým způsobem se vám změnil 
rozvrh? 
Měl bych učit míň hodin v rozvrhu, ale 
práce mám DALEKO více.  
 
7. Jaká je reakce vašich příbuzných 
na vaši funkci? 
Jsou překvapení, že jsem daleko více 
v práci než dříve. 
 
8. Chybí vám vyučovat děti?  
Hrozně moc a šíleně.  
 
9. Budete stále uvádět pódiovky? 
Rád bych pokračoval. 
 
10. Jak chcete rozšířit zájmové 
kroužky? 
Podle zájmu dětí i možností učitelů 
a DDM. 
 
 
Moc děkujeme za věnovaný čas.  
 

Pro redakci školního časopisu: Matěj Pásovec Menšík 
Foto: Šimon Juran 
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Anketa 
 
Zeptali jsme se prvňáčků, jak se jim líbí ve škole. Přečtěte si jejich odpovědi. 

 

Adam Hrůza 
Líbí se mi všechno,  
hlavně výzdoba. 

Liliana Kariková 
Líbí se mi spolužáci  

a paní učitelka a družina. 

Vítek Čurda 
Líbí se mi všechno, hlavně 

žebřiny na chodbě. 

Klára Jiránková 
Líbí se mi všechno 
a hodní kamarádi. 

Terezie Tržilová 
Líbí se mi paní učitelka 

a hodní spolužáci. 

Tereza Nováková 
Líbí se mi všechno ve 

třídě. 

Vavřinec Lojda 
Líbí se mi všechno, hlavně 

výhled z okna na park. 

Terezka Dolejská 
Líbí se mi hodná paní 

učitelka. 

Michal John 
Líbí se mi tabule a výhled 

z okna. 

  Vytvořili: Šimon Juran, Lukáš Janíček 
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Ze života školy 
Beseda s Ivonou Březinovou 
 

V pátek se žáci osmých ročníků zúčastnili besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou.  
Dozvěděli se o tom, jak se stát spisovatelem, a vyslechli si zajímavé životní příběhy. Jistě 

všichni znáte tuto úžasnou spisovatelku. Pokud ne, vřele doporučujeme žákům druhého stupně 
následující tituly: Jmenuji se Martina, Lauro, ty jsi ale číslo, Řvi potichu, brácho, Báro, nebreč 
a mnoho dalších skvělých titulů. Na své si přijdou i žáci prvního stupně, zaujmout by je mohly 
například knihy: Bramborová Bára, Kluk a pes, Táta to motá, Teta to zase plete atd. Můžete se 
inspirovat na webových stránkách:  

https://www.cbdb.cz/autor-1492-ivona-brezinova?show=knihy 
Děkujeme za návštěvu! Věříme, že vás tato autorka zaujme a nezklame.  
 

Veronika Sosnarová a Ivana Skoumalová 
Bookflix 

 
Inspiraci pro vášnivé čtenáře nabízí i nástěnka Bookflix se čtenářskou výzvou pro školní 

rok 2022/2023. Nevíš, co číst a napsat do čtenářského deníku? Inspiruj se právě zde, nemůžeš 
udělat chybu. Objevíš zde i knižní bestseller Prašina. Některé z knih si můžeš půjčit i ve školní 
knihovně. 

Eva Nesibová 
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Exkurze 6. ročníků do Brna 
 

Žáci šestých ročníků se 29. září vypravili do brněnského muzea Anthropos a Technického 
muzea. V Anthroposu žáci obdivovali nejvíce mamuta v životní velikosti. Ale mnohem více je bavilo 
objevovat zázraky technické dílny a doslova je uchvátila výstava strojů Leonarda da Vinciho 
v Technickém muzeu. Jeho obrazy jsou samozřejmě výjimečné. Obrazy jako Mona Lisa, Poslední 
večeře či Dáma s hranostajem jsou největšími světovými legendami, ale žáky zaujaly především 
návrhy a makety strojů da Vinciho. Obdivovali například zvedák, zrcadlovou komoru, otočný jeřáb, 
parní dělo či samohybný vozík. Děti poté strávily nejvíce času v interaktivní dílně, kde se jim dokonce 
podařilo sestavit da Vinciho obloukový most.   

 
Ivana Skoumalová 

 
Národní divadlo - 7.A a 7.B exkurze Praha 

  
Cestou do Národního divadla, kam jsme se moc 

těšili, jsme se nejprve občerstvili u Karlova mostu a pak 
vyrazili na prohlídku vnitřních prostor budovy. 

Zpočátku se divadlo prezentovalo jako chudá stará 
budova. Ale po vstupu do hlediště jsme si uvědomili, jak je 
divadlo honosné a krásné. Všem nám bralo dech. Byli jsme 
rozděleni do dvou skupin. Naše třída 7.A dostala 
zajímavého a veselého průvodce, který nás toleroval, zaujal 
svým výkladem a vyslechl naše dotazy, kterých zrovna 
nebylo málo. Zajímali jsme se hlavně o oponu. 
  Postupovali jsme do podzemí k základním 
kamenům. Bylo jich celkem 13. Dále jsme vyšli do galerie 
a odpočinkové místnosti. Poté jsme šli přes všechna ostatní 
patra až na střechu Národního divadla s velice hezkým 
a poutavým výhledem na Prahu. 
 

Matěj Pásovec Menšík, Lukáš Janíček 
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Exkurze 9. tříd do Prahy  
  

15. září 2022 třídy 9.A a 9.B vyrazily do Prahy na 
Královskou cestu. Všichni jsme se moc těšili, protože 
vždy, hlavně po cestě, bývá opravdu velká sranda. 
  Ráno v 5:50 jsme měli sraz před školou 
a v 6 hodin jsme vyjížděli. Po cestě jsme si pouštěli 
písničky a někteří spali. Zastavovali jsme na benzince 
a pak jsme jeli rovnou do hlavního města. 
  V Praze jsme vystoupili před Pražským 
hradem. Následovně jsme museli chvíli čekat, než nás 
prohlídli podobně jako na letišti. Všichni jsme v pohodě 
prošli a pak už si nás vyzvedla průvodkyně. Společně 
jsme si šli projít Pražský hrad. Někdy to bylo velice 
zajímavé, ale někdy taky trochu nudné. 
  Poté jsme šli do Zlaté uličky, kde jsme se 
rozloučili s paní průvodkyní a měli rozchod. Protože ten 
den docela hodně pršelo, většinu času jsme trávili 
v malých obchůdkách, které tu byly. Když jsme si 
všechno prošli, šli jsme dál Prahou. Např. kolem 
Prašné brány, Staroměstského orloje a přes Karlův 
most. Zvládli jsme to celkem rychle, protože opravdu 
dost pršelo a byli jsme všichni promočení. 
  Po Královské cestě konečně přišlo to, na co 
se všichni opravdu těšili, a to McDonald a rozchod na Staroměstském náměstí. Myslím si, že tohle 
byla ta nejoblíbenější část nás všech. Měli jsme dost času zajít na jídlo i do obchodů. Po rozchodu 
jsme se naštěstí zase všichni úspěšně sešli a pak už nás čekal jen autobus a cesta směr škola. 
Dokážu říct za všechny, že jsme si to moc užili a těšíme se na další společné akce.  

Bára Dvořáková, 9.A 
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Úřad práce a Alternátor v Třebíči 
 

V pondělí 24. 10. 2022 absolvovali žáci 9. ročníku exkurzi do Třebíče. Na úřadu práce se 
zúčastnili programu k volbě povolání, v Alternátoru sledovali zajímavý program Věda na kouli – 
Vesmír, prohlédli si celé centrum a s chutí vyzkoušeli všechny interaktivní exponáty. Na obou akcích 
byli za vzornou spolupráci a aktivitu pochváleni. Akce se vydařila. 

Ludmila Konvalinová 
 

 
Akce v rámci environmentální výchovy 
 
Noc netopýrů 

V rámci environmentální výchovy proběhlo za uplynulé 
týdny již několik významnějších akcí. Hned na začátku školního 

roku, v sobotu 3. září 2022, se chlapci a děvčata z 8.A zúčastnili 
Mezinárodní noci netopýrů.  Tato každoroční akce putuje po 

různých místech České republiky. Naši osmáci se letos zapojili do 
aktivit zoologů Národního parku Podyjí v údolí řeky Dyje u Hnánic. Od 

půl deváté večer na ně čekala trasa dlouhá cca 6 km s několika zastávkami.  
Na každém z nich je odborníci na netopýry seznamovali s různými zvláštnostmi 

ze života těchto nočních tvorů.  Samozřejmě měli i možnost vidět naživo a úplně zblízka 
tyto velice zvláštní létající savce. Dozvěděli se, jak je tělo netopýrů uzpůsobeno letu, jak se 

rozmnožují, jaké druhy u nás žijí. Získali informace, jak si obstarávají potravu, u vody pak pomocí 
zvláštního přístroje slyšeli pro lidské ucho neslyšitelnou komunikaci mezi netopýry. Na posledním 
stanovišti si na netopýry dokonce zahráli. Za naprosté tmy a beze slov jen pomocí zvuku klepání 
dřívek museli navést kamaráda se zavázanýma očima ke sladké odměně zavěšené na stromě.  Celá 
akce byla tak trochu dobrodružná, neboť se všichni účastníci museli pohybovat v neznámé krajině 
po tmě a dvojí přechod po houpající se provazové lávce přes řeku fakt stál za to. Po nočním návratu 
ke škole se nerozprchli domů, jak by se dalo očekávat, ale pokračovali spaním (spíše nespaním😊) 
ve škole.   
 
Projektový den Pilné včeličky 
 

Ve čtvrtek 15. září jsme ve škole po roce přivítali včelařku Janu Roztočilovou z Hostimi, 
která si pro žáky ze druhé třídy připravila projektový den Pilné včeličky. Během dopoledne se děti 
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dozvěděly, jak je každá včelka důležitá pro život celého 
úlu, jaký význam má pro přírodu a jaký přímo pro člověka.  
S děvčaty a chlapci si povídala o královně, dělnicích či 
trubcích, o životě v úlu v průběhu roku, o tom, co všechno 
včelaře čeká na jaře, v létě atd. Vše doplňovala množstvím 
názorných pomůcek. A tak si mohli žáčci rozebrat maketu 
úlu. Podle obrázkových nápověd rozpoznat všechny 
činnosti, které včela během života vykonává, nebo si 
zblízka prohlédnout řadu pomůcek pro chov včel. Kromě 
jiného si všichni přivoněli k vosku a ochutnali různé druhy 
medů. Všem se ale nejvíce líbila soutěž dvojic v oblékání 
do včelařského oblečení.  Na závěr si děti paní Jana 
vyzkoušela prostřednictvím obrázkového testíku 
a společně se rozloučili s tím, že včely bez nás mohou žít, 
my ale bez nich ne! 
 
Projektový den – Tajemství podzimu 
 

Ve středu 12.  října se žáci 8.A dopoledne učili trochu jinak.  Čekal je projektový den 
Tajemství podzimu.  Učebna přírodopisu se proměnila v chemickou laboratoř a místo paní učitelky 
Hanákové žáky celým projektovým dnem provázela její dcera Katka. Chlapci a dívky zkoumali 
důvody toho, proč se na podzim barví listí z pohledu přírodopisu a z pohledu chemie. Pomocí pokusů 
například dokazovali přítomnost zelených, žlutých, červených a hnědých barviv v listech stromů. 
Kromě jiného si několikrát vyzkoušeli dvoustupňovou filtraci, extrakci a chromatografii na filtračním 
papíře. Po celé čtyři hodiny pracovali zejména rukama, a tak se stříhalo, drtilo v hmoždířích, měřilo 
odměrným válcem, filtrovalo přes vatu i přes filtrační papír, přelévalo do zkumavek, třepalo, Všem 
se podařilo prokázat v různobarevných listech zeleň listovou (chlorofyl) a další rostlinná barviva. 
Další část pokusů a úkolů se týkala reakce jedné skupiny rostlinných barviv (tzv. anthokyanů) na 
kyselé či zásadité prostředí. Jednotlivé pracovní dvojice experimentovaly s plody z pestré nabídky 
podzimu a díky tomu se po přidání kyseliny či zásady plnily stojánky zkumavkami s různě barevným 
obsahem. Díky rozmanitým praktickým úkolům všem osmákům rychle utekl vymezený čas, během 
kterého si prohloubili znalosti týkající se biologie, a aktivním způsobem odstartovali výuku nového 
předmětu – chemie.  

Marcela Hanáková 
Den stromů  

 
Ve středu 19. října jsme s naší třídou 6.B navštívili 

oboru v Lesonicích na akci Den stromů, kterou připravili 
lesní pedagogové z Lesů ČR. Bylo tam více škol. Po 
slavnostním troubení jsme dostali číslo a vyrazili jsme.  
Čekala na nás stezka s deseti stanovišti. Bohužel jsme 
všechna nestihli, protože nám jel brzy autobus.  I tak jsme 
se toho během dopoledne dozvěděli hodně. Poznávali 
jsme stromy podle vzhledu, podle listů i podle plodů, 
povídali si o myslivosti či o práci dřevorubce.  Zopakovali 
jsme si třeba i to, jak třídit odpadky. Dokonce jsme si 
postavili krmítko pro ptáčky.    

Stezka byla dlouhá přes 2 km. Bylo slunečné 
počasí, takže to byla příjemná procházka lesem.  
Dopoledne jsme zakončili opékáním špekáčků. Moc jsme 
si Den stromů užili.  

Aneta, Sofie, Justýna a Eliška ze 6.B 
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Život v lese – projektový den ve 3. A 
 

3. A měla v říjnu návštěvu. V rámci projektového dne dorazil lesník a myslivec. Třeťáci si 
povídali o  stromech, poznávali stopy zvířat, učili se mysliveckou mluvu a zhlédli několik trofejí. Na 
závěr pracovali ve skupinách a vymysleli tyto originální "lesní" pohádky, které doplnili vlastní 
ilustrací. 

Opuštěná hájovna 
Byla jednou jedna opuštěná hájovna 
a v ní žilo hodně zvěře. A ta zvěř 
chodila každou noc ke krmelci a každé 
odpoledne ke studánce pít. Ale dříve 
než zvěř, přišel velký divočák 
a všechnu vodu jim vypil. Tak se zvěř 
rozhodla, že si postaví svou studánku. 
A tak jim divočák už nikdy žádnou 
vodu nevypil. Každý den se chodila 
zvěř šťastně napít. 
Miky, Jirka, Patrik a Martin 
 
 

 
Zvířátka v lese 
Žila byla jedna sovička. A ta měla kamarádku 
veverku. Sovička se jmenovala Áda a veverka 
zase Eliška. A pak si našly nového kamaráda 
ježečka a ten se jmenoval Jan. Ten na svých 
bodlinách nesl jablko a hrušku. Jenže se 
pohádali, protože Áďa s Eliškou chtěly 
ochutnat. Za týden na všechno úplně 
zapomněli a bylo to jako dřív. 
Nikol, Valentýna, Zuzana, Zdenička 

O Pepovi 
Byl jednou jeden divočák Pepa. Pepa 
šel jednou k rybníku na procházku. 
A najednou potkal moudrou lišku. Začal 
si s ní povídat. Jenže liška ho strčila do 
rybníka. Přišel tam jelen, který ho vytáhl 
za parohy. Divočák mu poděkoval za 
záchranu. Šli spolu ke krmelci. A než 
tam došli, potkali vlka. Vlk jim snědl 
všechno z krmelce. Naštěstí tam přišel 
hodný myslivec, který jim krmivo 
nasypal. 
Sebastian, Adam, Dominika, Kristián 
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Školákem nanečisto 
 

Letos si mohli nově předškoláčci vyzkoušet, jaké to je ve školních lavicích. Jednou měsíčně 
(od října do dubna) se děti setkají s budoucí paní učitelkou a vyzkouší si různé aktivity, které je 
čekají ve škole. Neméně cennou zkušeností je samotné seznámení se školní budovou.   

19. října proběhla první hodina, která se odehrávala v tělocvičně. Budoucí školáci si 
vyzkoušeli různé sportovní aktivity s paní učitelkou Drahomírou Bendovou.  
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Třídnické hodiny v přírodě 
 
Děti 6.A si v říjnu 

zpestřily svou hodinu 
Osobnostní výchovy 
pobytem v přírodě. 
Snažili jsme se utužit 
pravidla pro stmelení 
třídního kolektivu. 

Žáci se rozdělili do 
skupin a každá skupina 
se snažila vybrat 
pravidlo, které je pro ně 
v kolektivu důležité, 
a zapsat je pomocí 
přírodnin. 

Moc všechny chválím 
za skvělou spolupráci 
a ukázkové chování.  

 
Ivana Skoumalová 

 
 

Výtvarná výchova ve 2.A 
 
I žáci druhé třídy chtěli využít pěkného počasí a vyrazili ve 

výtvarné výchově do parku. Mandaly z přírodnin se jim moc 
povedly a tvoření na čerstvém vzduchu si moc užili.  

 
Klára Kravcová 

 
 

Dopravní hřiště 
 

Koncem září navštívily obě 
čtvrté třídy dopravní hřiště.  
Nejprve se děti seznámily 
s pravidly silničního provozu, zhlédly dopravní situace, které mohou v provozu nastat. Potom vše 
uplatnily na dopravním hřišti. Přišla i paní policistka, která jim ještě vysvětlila některá pravidla v praxi, 
ukázala jim, jak policista ukazuje v křižovatce, a dohlížela na správné chování na vozovce. Důsledně 
vysvětlovala a opakovala pravidla silničního provozu. Tato výuka je přípravou na jarní zkoušky pro 
získání řidičského průkazu cyklisty. 

Dětem se dopoledne moc líbilo a už teď se těší na další setkání. 
 

Učitelé 4. tříd 
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Školní družina 
 
Kouzelník Waldini 

Ve školní družině nás 16. 9. 2022 navštívil kouzelník Waldini. 
Dětem předvedl mnoho zajímavých, až neuvěřitelných kouzel. 

Největším překvapením pro všechny však byla živá bílá holubice, 
která se zrodila z holubice papírové. Bylo krásné vidět oči dětí, jejich 
nadšení a obdivné pohledy. 

 
Evropský den jazyků 

Dne 27. 9. 2022 jsme se věnovali ve školní družině Evropskému 
dni jazyků.  

Všechna oddělení se na hodinu proměnila v jazykové dílničky. Děti 
se postupně seznámily s Německem, Velkou Británií a Českou republikou. V každé dílničce se 
věnovaly základům daného jazyka. Dozvěděly se o vlajkách jednotlivých zemí, sousedech, jazycích, 
ale i jídle. Někde se i tancovalo.  

Hodinka uběhla jako nic a my jsme si ji všichni náramně užili. 

Den zvířat 
4. 10. 2022 jsme ve školní družině oslavili 

s dětmi Den zvířat.  
Děti se seznámily s tím, proč a kde se 

slaví tento den a kdo je patronem zvířat. 
Všechna oddělení tento den pojala hlavně 
výtvarně. 

První oddělení si vyrobilo několik ježků 
a dozvědělo se pár informací o tomto zvířátku. 
Děti si povídaly o domácích mazlíčcích 
a z plyšáků si vybraly zvířátko, které se jim líbí, 
a zdůvodnily, proč si vybraly právě toto zvíře. 

Ve druhém oddělení si děti vyrobily zvířecí masky a pozorovaly zvířátka v přírodě. 
Žáci třetího oddělení pojali tento den speciální péčí o svého družinového králíčka a také si vyrobili 

ptáčky. 
I ve čtvrtém oddělení se tvořilo a povídalo o zvířátkách. Vznikli krásní ježci. 
Vše můžete zhlédnout na fotkách.      Jana Tomšíková 
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Výuka cizinců – ZŠ Havlíčkova 

 
Se začátkem nového školního roku začala v naší škole znovu probíhat výuka dětí z ciziny. 

V nové jazykové učebně probíhá výuka několika dětí z Ukrajiny a z Vietnamu. Děti se v této třídě 
učí češtinu jako druhý jazyk.  

Cílem tedy je, aby se děti dokázaly dorozumět ve své kmenové třídě s českými kamarády, 
ale také s pedagogy. Většinou má každé dítě dvě hodiny intenzivní podpory (češtiny) denně.  
Mladší žáci se nejdříve učí abecedu a rozšiřují si slovní zásobu, aby se lépe začlenili. Výuka probíhá 
většinou hravou formou. Využíváme k ní různé didaktické pomůcky. Skládáme vějíře (slova podle 
obrázku), hrajeme pexesa (s abecedou), máme různé karty s písmenky. Později se děti učí číst 
a psát. Starší děti si zopakují abecedu, ale převážně už ji znají z anglického jazyka. Později se 
začínají učit z učebnic, které jsou určené pro výuku češtiny jako druhého jazyka.  

Díky vybavenosti školy můžeme procvičovat i online na PC či noteboocích. Po zbytek dne 
jsou ve své kmenové třídě, kde musejí zvládat běžné učivo daného ročníku. Některé z dětí 
navštěvují i školní družinu. To napomáhá lepší adaptaci dětí do českého kolektivu třídy. 

V novém školním roce nám začala s výukou vypomáhat ukrajinská asistentka, která 
pomáhá dětem s překladem učiva, aby lépe porozuměly. Navštěvuje i školní družinu, ve které se 
dětem také věnuje. Je u žáků velice oblíbená a s jejím příchodem se žáci úplně rozzářili. Řeší 
i komunikaci s rodiči a další věci, které se týkají těchto dětí. 

Doufáme, že tato činnost bude pro žáky z cizích zemí přínosem a brzy se všichni plně 
začlenění do českého kolektivu a najdou si spoustu nových kamarádu, s nimiž budou plně 
komunikovat v českém jazyce. 

Za ZŠ Havlíčkova Andrea Paculová  
  (pedagog češtiny jako druhého jazyka) 
 

 Cvičení nejen pro ukrajinské žáky. Umíš doplnit? 
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Básně z hodin českého jazyka 
 

  
  

PODZIM 
Jana Nečesalová, 7.A 

 
Padá listí ze stromu, 

běž se schovat do domu. 
Kamarádka pouští draka, 

ale mě to taky láká. 
 

S maminkou ho zajdem koupit, 
nikdo nebude ho loupit. 

A už draka pouštím taky, 
na nebi jsou velké mraky. 

 

Podzimní báseň 
Lukáš Janíček, 7.A 

 
Už se zase barví listí, 

škola začne, buďte si jistí.  
Vstávání je pro nás velká pruda,  

ale škola není nuda. 
 

Sluníčko nám hezky svítí, 
ale uvadá nám luční kvítí. 

Listy barví se do červena a do zlata, 
budou padat do bláta. 

 
Za chvilku zas po roce  

budou bílé Vánoce.    
 

Podzim 
Lucie Ondráčková, 7.A 

 
Padá listí barevné, 

podzim k nám hned přiběhne. 
Babí léto začíná, 

zahrada nám usíná. 
 

Brzy bude zima 
nikoho to nezajímá. 

V zimě je jen mráz a chlad 
podzim přijde zase rád.  

 

Krásný podzim 
Veronika Bazalová, 7.A 

 
Škola zvoní ráno brzy, 
utíkám si čistit zuby. 
Otevírám okno ráno, 

vidím listy, jak je známo. 
 

Krásný podzim to je zase,  
běhám závody na rozhlase.  

Potkáme se zase příště,  
v dalším rýmě U Jabloně. 
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Nikola Doubravová, 8.B 

Vodnický příběh 
 

Byl jednou jeden vodník a ten žil v krásném boskovštejnském rybníce. Jednou šla kolem tuze 
krásná dívka a vodník se do ní ihned zamiloval. Zeptal se jí, jak se jmenuje. „Jmenuji se Anička“, 
řekla dívka. „A jak se jmenuješ ty?“ „Říkají mi Vodička a jsem zdejší vodník.“ A pak se zeptal Aničky, 
jestli se nechce podívat pod hladinu rybníka a vidět jeho domov. „Ano, ano, ano!“ křičela Anička 
z plných plic. A tak se Anička také zamilovala do vodníka a žili si tam spolu šťastně. 

A kdo ví, možná tam žijí až dodnes. 
  

Jak se může jmenovat náš vodník?  
Brekeke, Vodička 
 

Iva Smutná, 3.A 

 
Vodnická básnička 

 
Vodník, vodník, vodníček 

zelený má klobouček, 
dělá vlnky, vodou stříká, 

to se o něm vždycky říká. 
Dej si pozor na vodníka! 

 
Vodník Vodička 

 
Vodička má Aničku, 
Anička má Vodičku, 

dělají si kašičku 
v hrnečku na dušičku. 
Vodička chce kytičku, 
natrhanou v rybníčku, 
překvapí tím Aničku. 

 
Iva Smutná, 3.A 
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Co se honí hlavou žákům v 9. třídách?  
 
Co by bylo, kdyby všichni měli všechno, po čem touží? 
Za mě by to byl extra nesmysl. Kdyby měli všichni, po čem touží, tak by to tady bylo nudné a nikde žádné 
drama ani hroty. Bylo by to prostě o ničem. Já osobně si stojím za tím, že někdo má prsty v tom, že 
vůbec žijeme. Zamyslete se, jaký život by to byl, kdybyste spadli z 20. patra a nic byste si nezlomili, 
neodřeli koleno. Někdo prostě chtěl, aby tu bylo nějaké drama 
 
Co bych měl udělat, abych přežil v hororovém filmu? 
Jak víme, horory jsou tu s námi už dlouho. Určitě každý z nás alespoň jeden viděl. Co bych ale dělal já, 
abych v hororu přežil? Ono je to vlastně jednoduché. V každém hororu můžeme vidět, že když se oběť 
snaží utéct před zabijákem, tak několikrát upadne. Takže bych se určitě naučil běhat. Dál víme, že než 
oběť odemkne auto, spadnou jí klíčky, které nemůže najít, pak se netrefí do zapalování a nakonec auto 
ani nenastartuje. Takže bych použil kolo. A pokračujeme… Kdybych se chtěl někdy přestěhovat a někdo 
mi řekl, že je ten dům prokletý, tak se tam samozřejmě nepřestěhuju. Když budu někde se skupinou lidí, 
tak se nerozdělíme, aby nás mohl zabiják ulovit jednoho po druhém. Já si myslím, že bych přežil. A co 
byste dělali vy? 
 
Jakou nejlepší radu jsem v životě dostala? 
Když se zamyslím, tak to nejspíš byla rada od mé mamky, abych se nestresovala zbytečnostmi, protože 
z nějaké maličkosti jsem schopna být vedle celý den. Nebo rada, abychom si vážili zdraví, protože až 
když se člověku něco stane, pochopí, jak je to těžké, a hlavně psychicky těžké. Když člověk chce 
trénovat nebo má svůj sen, ale nemůže to uskutečnit. Proto bychom si měli vážit toho, co máme. Jediným 
okamžikem to můžeme totiž ztratit. 
 
O čem nejčastěji lžeme? 
Nejspíš nejčastěji lžeme o tom, jak se máme. Plno lidí má třeba problém se svěřováním a je lehčí říct, 
že se máme dobře, než vysvětlovat, co se děje a co máme za problémy. Možná si myslíme, že to ostatní 
nezajímá a budeme je s tím otravovat, tak lžeme a řekneme, že se máme dobře. 

 
Co by bylo, kdyby přestal existovat internet? 
Myslím si, že by to bylo pro většinu lidí těžké, a to i pro mě. Protože jsme si už zvykli, že je vlastně 
většina věcí přes internet. Třeba práce nebo i škola. A museli bychom si najít jiný způsob, jak tyto věci 
vykonávat a asi by to bylo těžší, protože s internetem je plno věcí jednodušších.  
 
Kdyby se ti mohlo splnit jedno přání, jaké by to bylo? 
Každý člověk má nejen jedno přání, ale vybrat si jen jedno dokáže málokdo. Je to hodně těžká věc. 
Přála bych si být chytřejší, mít lepší známky, najít svou lásku, mít v životě štěstí. Ale můžu si splnit jen 
jedno a to je, aby se mi v životě dařilo! 
 
O čem nejčastěji lžeme? 
Myslím si, že v téhle době lidé nejvíce lžou o tom, jak se doopravdy cítí a jak jim je. A myslím si, že jsme 
to tak někdy měli nebo máme každý. Někdy se prostě cítíme špatně, ale nechceme tím ovlivňovat náladu 
ostatních, a tak děláme, že se nic neděje a smějeme se. Hlavně si třeba někdy myslíme, že by to ostatní 
ani nezajímalo nebo že by to nepochopili. A proto lžeme. 

 
Představ si, že měříš 2 metry. Jak by se tvůj život změnil? 
Myslím si, že by to byla celkem změna, a hlavně čeho se nejvíc bojím, je, že by si pak ze mě ostatní 
dělali srandu. Pořád by mi připomínali, že jsem tak vysoká. A domnívám se, že by moje největší přání 
bylo být zase menší. A další věc, které bych se bála, by byla to, že na mě nebude žádné oblečení a že 
budu muset nosit něco, co se mi nelíbí. Myslím si, že bych měla hodně špatné sebevědomí a nebyla se 
sebou spokojená. 
 
Jakou nejlepší radu jsem v životě dostal?  
Když jedu v autě, které řídí žena, tak musím být připoutaný. A když parkuje, je lepší vystoupit. 

 
-dm- 
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Naprogramovaná květina 
 

V hodinách informatiky v 7. třídách jsme pro začátek zkoušeli naprogramovat namalování 

květiny. Není to tak těžké. Některé výsledky vidíte na obrázcích. A i vy sami si můžete zablbnout na 

stránce Scratch.org – nahoře klikněte na Create, popř. Tvořit a pod sebe poté přetahujete jednotlivé 

příkazy, co se má udělat. 

Jiří Grambal 
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Recenze: Thor láska jako hrom 
 
Od studia: Marvel       
Režie: Taika Waititi 
Obsazení: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian 
Bale a další 
Uvedení do kin v ČR: 7. 7. 2022 
 

Příběh: 
Začíná, když se uctívač jménem Gorr dostane 
k nekromeči. Následně začne vraždit všechny bohy. 
Když se to Thor dozví, tak se rozhodne Gorra zastavit. 
Ještě že Thor narazí na Mighty Thor, která je ve skutečnosti Jane Fostrová. Gorr 
se snaží neustále něco získat od Thora. Thor a Mighty Thor se snaží získat pomoc 
od bohů, ale ti se moc bojí Gorra. 
 
Otázky:  Podaří se Thórům zastavit Gorra? 

Skončí Mighty Thor s Thorem? 
 
Závěr: 
Thor láska jako hrom je dobrý film. Je nadupaný a má skvělé nápady. Záporák Gorr 
je také skvěle zahraný Christianem Balem. Nový Thor vychází z Thor: Zabiják bohů 
a The Mighty Thor.  
Nový Thor si ode mě zaslouží 9 bodů z 10. 
 
 
 
 

  
                                           
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 Zdroj: www.wikipedia.org                               Vytvořil: Karel Soustružník 

 

Mighty Thor 

Thor 

Gorr 
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Rybaření jako koníček 
 

Čau, máte rádi rybařinu? Jestli ne, tak vám dám 5 důvodů, proč si ji zamilovat.  
 

5 důvodů, proč chytat ryby 
 

Důvod 1. 
Je to velmi relaxující sport. Jste tam jen vy a příroda. 

Důvod 2. 
Není tak drahé, jak si lidé myslí. 

Důvod 3. 
Je to sport, který vás neohrožuje na zdraví. 

Důvod 4. 
Na povolenku skládáte zkoušku jen 3–5 měsíců. 

Důvod 5. 
Je to sport, který můžete provozovat závodně, ale i pro zábavu.  

 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: InRybar.cz 
Vytvořil: Josef Jiránek 
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Módní policie 

 
 V každém čísle bude 1 oběť. 

 Naše módní policie  zbytečně tvrdě! 

 Nemějte strach, že budete zesměšněni či poníženi. Přihlášení 

a bez svolení osoby 

 Dobrovolníci, kteří se přihlásí, vhodí své jméno do „večerníčkové krabičky“ 
u šachů vedle ředitelny.    

 Jak má vypadat přihláška?

Vytvořil: Matěj Pásovec Menšík 

Pokus sopka 
 

Budeme potřebovat: 3 lžičky jedlé sody, jeden panák octa, barvivo (není potřeba, ale 
dodá efekt, nejlépe červené) a JAR (pro více pěny) 
Postup: Do sklenice nasypeme sodu. Poté obarvíme ocet. Do sklenice dáme JAR. 
Poté vlijeme ocet. A sopka je na světě. Doporučuji dělat pokus na tácku ☺.   
 
Zdroj: YouTube  
Vytvořil: Lukáš Janíček 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módní 
policie 

 
Jméno a příjmení: 

Třída: 
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Vtípky 
 

Dnes jsem si pro vás připravil vtipy o počasí. 
 

 „Proč zatahuješ ty závěsy?“ ptá se manžel manželky. „V televizi říkali, že má 
být celý den zataženo!“ 
 

 „A co u vás, taky to tak strašně fouká?“ 
„Ne, pohoda. Akorát ptáci lítají nízko... počkej, to nebyl 
pták, ale kočka!“ 

 
 Ve zprávách říkali, že každý, kdo vyrazí na cesty v tomto počasí, by měl mít 

s sebou řetězy, lopatu, deku, rozmrazovač, tažné lano, baterku, hever 
a náhradní kolo. No, vypadal jsem ráno ve vlaku jako b***c. 
 

 Doslechla jsem se, že je v Rusku hrozná zima, proto jsem 
zavolala kamarádce do Ruska a zeptala jsem se jí: „Kolik je 
tam u vás stupňů Celsia?“ 
„NO, TEĎ ASI -20.“ 
„No, to není zas tak hrozné, u nás v televizi říkají, že tam 
máte padesátistupňové mrazy.“ 
„JO, TYS MYSLELA VENKU!!!!!“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Alík.cz, Deník.cz  
Vytvořil: Lukáš Janíček 
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Vaše podzimní horoskopy 
 

 Beran  

Luna ve vašem znamení může způsobovat dva extrémy. Buď budete vše prožívat až moc, nebo 
se uzavřete před světem. Tehdy bude vaše psychika klidná hlavně proto, že se vzdálíte od 
společnosti i od své práce, a tudíž nastane čas na tvůrčí aktivity. 
 

 Býk  

Toto období patří mohutnému, zdánlivě až těžkopádnému Býkovi. Tito lidé stojí oběma nohama na 
zemi, jsou z drtivé části realisté stálé povahy a pevných, stabilních zásad. Jejich velkomyslný, 
čestný charakter je podpořen ještě srdečností a sebeovládáním. Jejich trpělivost je obdivuhodná, 
ne nekonečná. Dovedou hospodařit s financemi, nikdy nežijí v chudobě. Mají skvělou paměť. 
 

 Blíženci  

Seznámili jste se s někým, kdo se narodil v tomto znamení? Pak jste určitě překvapeni, jaký je to 
člověk. Je to znamení dvojčat, což se projevuje ve všech jejich činech. Dokážou měnit názory, 
zaměstnání, partnery či místo pobytu rychleji než aprílové počasí. Jsou obratní, energičtí, chytří 
a umí se perfektně vyjádřit, při čemž vždy přidají špetku lehkého humoru. 
 

 Rak  

Něžnost, přítulnost i hravost patří ke znamení Raka. Jsou jemní a bojácní a jejich cílem je 
spokojená rodina. Jsou citliví, až sentimentální. Nepustí se s vámi do křížku, raději to vzdají 
a stáhnou se do bezpečí, ze kterého jsou ochotni vylézt, až se ze zklamání vzpamatují. Nemají 
rádi lež a přetvářku, prokouknou každé podvodné jednání. I když jsou skromní, na své úspěchy 
jsou náležitě pyšní. 
 

 Lev  

Lev bývá považován za krále zvířat, jehož majestátnost nenechává nikoho na pochybách, že je 
nadmíru důležitý. Je hrdý na svůj původ a sebevědomí mu rozhodně nechybí. Rozvážně myslí, 
rozvážně jedná. Když s ním budete jednat jako v rukavičkách, vykoná rád a s úsměvem 
požadovanou službu. Dokáže odpustit váš prohřešek a povznést se nad chyby ostatních. Je 
bojovník. Doopravdy se zlobí jen málokdy. 
 

 Panna  

Dobromyslnou tvář mají lidé narození ve znamení Panny. Tak pečlivě a dokonale se chová 
málokteré znamení. Ve všem mají rádi pořádek a systém. Starosti jim dělají sebemenší opomenutí 
či detaily. Jsou něžní a plaše před vámi klopí zraky. Celý život se marně snaží dostihnout svůj ideál 
života. Ten jim neustále uniká. Jsou velmi prozíraví, neplýtvají penězi, protože myslí na budoucnost 
svou i své rodiny. Jsou nenápadní. 
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 Váhy  

U Vah je nejdůležitější udržet si rovnováhu ve všem, co se jich týká, anebo co mohou ovlivnit. Když 
dodržíte určitou diplomacii, vždy se s nimi domluvíte. Lidé jako váhy jsou pravdomluvní. Milují 
soulad a harmonii. Nepřekypují zrovna nadměrnou energií. Postupně shromažďují fakta pro to, aby 
se mohli dobře a spravedlivě rozhodnout. Jsou důvěryhodní a vyřeší spory ostatních pro 
spokojenosti všech. 
 

 Štír  

Druhý měsíc tohoto roku se nese v duchu rozjímání. Čas vám zbývá i na třídění myšlenek či 
duševní hygienu. Dostanete-li se do problému, obracejte se na starší příbuzné. Dlouholetá 
moudrost vám ukáže cestičky od problémů všeho druhu. Příznivé hvězdy si vychutnáte především 
na milostném poli. Jste neodolatelná osoba, před kterou si nikdo není jistý. 
 

 Střelec  

Dobrosrdečný, činorodý člověk, který se stále něčím zabývá či touží poznat svět je narozen se 
znamení Střelce. Miluje lidi, zvířata i přírodu. Tito lidé jsou přímí, aktivní nebo nabití vnitřní energií, 
jež jim pomáhá získat si spoustu přátel nebo známých. Střelec bývá středem zájmu na večírcích, 
neboť má stále co říci. Idealistické představy zvládá především za pomoci optimistické stránky. 
Nejen, že vše pozoruje, ale pak to i vtipně okomentuje. 
 

 Kozoroh  

Kozoroh je zvláštní znamení. Raději vše prožije sám, čímž se přesvědčí, jak to vlastně funguje, 
ničemu zprvu nevěří, je tvrdohlavý. Podléhá výkyvům nálad, je citlivý. Když to na něj přijde, dokáže 
mlčet i několik dní. Než započne jakoukoli činnost, sežene si nejlépe hned několik nezávislých 
posudků, které mu potvrdí, že danou věc provést lze. Je klidný, rozvážný a většinu veškerého času 
věnuje myšlení.  
 

 Vodnář  

Vodnáři jsou velmi oduševnělým znamením. Základ jejich života tvoří ušlechtilé názory, 
experimentování a zkoušení nových, především neotřelých cest pro rozvoj a dobro lidstva. Intuice 
je správně nasměruje. Nelogické jednání či používání otřelých pravidel a zásad je nudí a nepatří 
k těm, kdo dodržují tradice a zvyky. Ve znamení Vodnáře je proto narozena především spousta 
myslitelů, vědátorů nebo objevitelů. Originální je pro ně vzrušující. 
 

 Ryby  

Ryby mají svůj vlastní svět. Z duchovní strany bývají celkem přecitlivělé, proto se pak uchylují do 
soukromí. Přesto všechno rády pomáhají ostatním, pro které by udělaly možné i nemožné a snesly 
jim modré z nebe. Jsou to naivní snílci se skromnou povahou. Život zvládají poměrně dobře a bez 
komplikací. Jen někteří se vrhají proti proudu, což je ale po čase uklidní. 
 
Zdroj: centrum.cz         Vytvořila: Střelka 


